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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
  

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O DODATEČNÉM POVOLENÍ STAVBY 

A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Dne 11. 9. 2019 podali Ševčík Jaroslav, nar. 13. 6. 1955 a Ševčíková Marcela, nar. 19. 7. 1943, 
oba bytem Ztracená 231, 735 32 Rychvald žádost o dodatečné povolení pro stavbu „Přístavba 
skladu hospodářského nářadí na pozemku parc. č. 5981 ke stávajícímu objektu rodinného 
domu na ul. Ztracená č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980 v kat. území Rychvald“, která byla 
provedena v rozporu s § 76 stavebního zákona bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní 
smlouvy nebo územní souhlasu a v rozporu s § 104 stavebního zákona bez souhlasu 
stavebního úřadu. Podáním žádosti dne 11. 9. 2019 bylo zahájeno řízení o dodatečném 
povolení. 
 
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 3. 10. 2019 podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona účastníkům řízení zahájení řízení o odstranění stavby „Přístavba skladu hospodářského 
nářadí na pozemku parc. č. 5981 ke stávajícímu objektu rodinného domu na ul. Ztracená č. p. 
231 na pozemku parc. č. 5980 v kat. území Rychvald“, která byla provedena v rozporu s § 76 a 
§ 104 stavebního zákona bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez 
opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním. Byla-li žádost 
o dodatečné povolení stavby podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, 
že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby.  
 
Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením                             
§ 129 odst. 2 účastníkům řízení a dotčeným organům podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Přístavba skladu 
hospodářského nářadí na pozemku parc. č. 5981 ke stávajícímu objektu rodinného domu 
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na ul. Ztracená č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980 v kat. území Rychvald“ a současně k 
projednání žádosti nařídíl ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den  
 

7. 11. 2019 (čtvrtek) v 9.15 hodin 
se schůzkou pozvaných u rodinného domu  

na ul. Ztracená č. p. 231 v Rychvaldě. 
 
Podle § 129 odst. 2) stavebního zákona v řízení o dodatečném povolení stavby stavební úřad 
postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; ohledání na místě je povinné. 
 
Podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná 
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. Upozorňujeme, že k později uplatněným závazným stanoviskům, 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  
 
Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, oznamuje účastníkům řízení, že 
se mohou podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům ve lhůtě od 8. 11. 
2019 do 13. 11. 2019. Stavební úřad současně upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží 
pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu 
pro uplatnění námitek.  
 
Poučení 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce stavebnímu úřadu 
písemnou plnou moc. Účastník řízení může nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři 
stavebního úřadu v pondělí a středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. 
 
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně 
při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky 
veřejnosti, jinak se k ním nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky 
účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.  
 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah stanoveny v 
§ 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  
 
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 
je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) a písm. b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednavanému záměru v rozsahu, jakým může být jeji parvo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v 
územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K 
námitkám, které nesplňuji uvedené požadavky, se nepřihlíží.  
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Podle § 114 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.  
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, jinak se k nim nepřihlíží.  
 
Podle § 114 odst. 2 stavebního zákona k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly 
být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního 
opatření o stavební uzavěře anebo územního opatření o asanací území, se nepřihlíží.  
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
Regina Ondrušková 
vedoucí úředník odboru 
stavebního a životního prostředí  
 
Obdrží:  
Účastníci řízení - dle § 85 odst. 1 a), b) stavebního zákona: 
Ševčík Jaroslav, Ztracená 231, 735 32 Rychvald, 
Ševčíková Marcela, Ztracená 231, 735 32 Rychvald, 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald. 
 
Účastníci řízení - dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona: 
Bc. Lukášová Tereza, Ztracená 1655, 735 32 Rychvald, 
Pískovská Josefa, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
Chrobák Miroslav, č. p. 1682, 735 32 Rychvald, 
Chrobáková Svatava, č. p. 1682, 735 32 Rychvald, 
Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 
 
Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: 
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona: 
Biernatová Antonie, adresa neznámá, 
Neiuwaźná Barbora, adresa neznámá. 
 
Účastníci řízení - dle § 109 písm. a) stavebního zákona: 
Ševčík Jaroslav, Ztracená 231, 735 32 Rychvald, 
Ševčíková Marcela, Ztracená 231, 735 32 Rychvald. 
 
Účastníci řízení - dle § 109 písm. e) stavebního zákona: 
Bc. Lukášová Tereza, Ztracená 1655, 735 32 Rychvald, 
Pískovská Josefa, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
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Chrobák Miroslav, č. p. 1682, 735 32 Rychvald, 
Chrobáková Svatava, č. p. 1682, 735 32 Rychvald, 
Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 
 
Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: 
Účastníci územního řízení - dle § 109 písm e) stavebního zákona: 
Biernatová Antonie, adresa neznámá, 
Neiuwaźná Barbora, adresa neznámá. 
 
Účastníci řízení Biernatová Antonie a Neiuwaźná Barbora vlastníci 1/3 pozemku parc. č. 5982 
zapsaného v katastru nemovitosti na listu vlastnictví 4168 a 1/3 pozemku parc. č. 5983 
zapsaného v katastru nemovitosti na listu vlastnictví 3836 mají adresy neznámé, prokazatelně 
není možné doručení zahájení řízení. Z tohoto důvodu se zahájení řízení doručuje veřejnou 
vyhláškou. Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že 
se písemnost oznámení zahájení řízení vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost zahájení řízení doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Rychvald. Zahájení 
řízení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
oznámení považuje za doručené. 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, 
Masarykova 158, 735 81 Bohumín. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne _______________                                           Sejmuto dne _______________ 
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